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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                  Bucureşti, 20 octombrie 2020                    
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                Pl-x 571/2020 

     
 

Domnului deputat  
Ion MOCIOALCĂ, 

Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 
 

      AVIZ 
 

asupra  Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. Pl-x 571/2020 din 14 octombrie 2020, spre dezbatere şi avizare, 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, înregistrată cu nr. 4c-6/582/14 octombrie 2020. 
       Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
       În şedinţa online din 20 octombrie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi 
acorde aviz favorabil, cu un amendament admis,  prezentat în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
       În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein   IBRAM 
 
 

 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Onesia Babeș       
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ANEXĂ 

Amendament admis 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea 

nr.550/2004 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul 
amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1. ------------- 1. După alineatul (3) al 
articolului 32, se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
„(31) În cazul folosirii de 
substanțe iritant 
lacrimogene, mesajele de 
somare și de avertizare 
trebuie să includă și 
informații legate de 
denumirea, componența 
substanțelor folosite și 
efectele asupra sănătății, 
după cum urmează: 
„Atenție, se vor folosi 
următoarele substanțe 
iritant 
lacrimogene...Acestea au 
în componența lor...., ce 
vor cauza efecte 
precum...” 

1. După alineatul (3) al 
articolului 32, se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(31) și (32), cu următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(32) Informațiile legate de 
denumirea și componența 
substanțelor folosite se 
comunică de către 
Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, 
atât Direcției de Sănătate 
Publică, cât și serviciilor 
medicale de urgență și 
prim ajutor, care acordă 
asistență și îngrijire 
medicală persoanelor 
rănite.” 
 
Autor: Comisia pentru 
drepturile omului 

 

       
 

 


